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อทิธิพลของการส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการและปัจจัยทางการตลาดต่อการ

ตัดสินใจซ้ือคอนโดมิเนียม ในเขตกรุงเทพมหานคร 

The Affecting of Integrated Marketing Communications and Marketing Factors to 

Decision Making to Purchase on Condominium in Bangkok area 
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บทคัดย่อ 

กา รศึ ก ษ า วิจัย ค ร้ัง น้ี มี ว ัต ถุ ป ระ ส งค์  เพื่ อ  (1)  เพื่ อ ศึ ก ษ า ปั จจัย ด้า น

ประชากรศาสตร์ อิทธิพลการส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการ ปัจจยัทางการตลาด 

และการตดัสินใจซ้ือคอนโดมิเนียม (2) เพื่อศึกษาปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ท่ีมีผลต่อ

การตดัสินใจซ้ือคอนโดมิเนียม (3) เพื่อศึกษาการส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการต่อ

การตดัสินใจซ้ือคอนโดมิเนียม (4) เพื่อศึกษาปัจยัทางการตลาดต่อการตดัสินใจซ้ือ

คอนโดมิเนียมในเขตกรุงเทพมหานคร  

กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังน้ี ไดแ้ก่ผูท่ี้จะพิจารณาซ้ือคอนโดมิเนียม 

ของประชากรในกรุงเทพมหานคร ในเขต ลาดพร้าว บางกะปิ บางเขน จตุจกัร จาํนวน 

400 ราย การกาํหนดขนาดตวัอยา่งผูว้จิยัคาํนวณจากสูตรของ W.G. Cochran (1973) ท่ี

ระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 และความคลาดเคล่ือนร้อยละ 5 โดยกาํหนดให้มีการ

ตอบคาํถามเบ้ืองตน้การเก็บรวบรวมขอ้มูลผูว้ิจยัดาํเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลด้วย

ตนเอง โดยใชส้ถิติเชิงพรรณาอธิบายค่าความถ่ี (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage)  

 

 

 
1 นกัศึกษา โครงการบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต สาํหรับผูจ้ดัการยคุใหม่ มหาวทิยาลยั

รามคาํแหง 
2 อาจารยพ์ิเศษ โครงการบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต สาํหรับผูจ้ดัการยคุใหม่ 

มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 
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ค่าเฉล่ีย (Mean) และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน  (Standard Deviation) และมีการทดสอบ 

สมมติฐาน สถิติเชิงอา้งอิง โดยใชค้่า ANOVA และ Multiple Regression Analysis 

(MRA) เพื่อหาค่า t-Test F-test ค่า Sig สัมประสิทธ์ิสหพนัธ์ (R) สัมประสิทธ์ิการ

กาํหนด (R2) และค่าวดัการกระจายความคลาดเคล่ือนเพื่อการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์

ของตวัแปรต่าง ๆ ท่ีระดบันยัสาํคญัทางสถิต 0.5  

ผลการวิจยัพบวา่ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุ 31-40 ปี 

มีระดบัการศึกษาปริญญา ส่วนใหญ่มีอาชีพขา้ราชการ/รัฐวิสาหกิจ ส่วนใหญ่มีรายได้

ต่อเดือนระหว่าง 30,001-40,000 บาท ส่วนใหญ่มีสถานภาพโสด ประเภทของ

คอนโดมิเนียมท่ีตอ้งการส่วนใหญ่เลือก 1 ห้องนอน ส่วนใหญ่มีงบประมาณในการ

ซ้ือระหวา่ง 1,500,001-2,000,000 บาท ใชเ้วลามากกวา่ 6 เดือนก่อนตดัสินใจซ้ือ 

 ผลการสมมติฐานพบว่า ลกัษณะดา้นประชากรศาสตร์ดา้นการศึกษา อาชีพ 

รายได ้สถานภาพ งบประมาณ ท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้ท่ีแตกต่าง

กนัมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือคอนโดมิเนียม ในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกนั แต่เพศ 

ประเภทของคอนโดมิเนียมท่ีตอ้งการ และเวลาในการตดัสินใจซ้ือไม่แตกต่างกนั ผูท่ี้ซ้ือ

คอนโดมิเนียมในเขตกรุงเทพมหานครีการรับรู้การส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการใน

เร่ืองการส่งเสริมการรขาย มีความสัมพนัธ์ต่อการตดัสินใจซ้ือบา้น แต่การโฆษณา การ

ขายโดยใช้พนักงานขาย การให้ข่าวและประชาสัมพนัธ์ และการตลาดทางตรงไม่มี

ความสัมพนัธ์ต่อการตดัสินใจซ้ือคอนโดมิเนียม มีปัจจยัทางการตลาดในดา้นผลิตภณัฑ ์

ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย และดา้นการส่งเสริมการขายมีความสัมพนัธ์ต่อ

การตดัสินใจซ้ือคอนโดมิเนียม อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

คําสําคัญ : การส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการ, ปัจจยัทางการตลาด, การตดัสินใจซ้ือ, 

คอนโดมิเนียม 

ABSTRACT 

 This study aimed (1) to examine the affecting of demographic factors, an 

integrated marketing communications and marketing factors to decision making to 

Purchase on Condominium in Bangkok area. (2) to study the demographic that 
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affect the decision to buy a Condominium (3) to study integrated marketing 

communications to buying decisions, and (4) to study the marketing mix factors to 

decision making to Purchase on Condominium in Bangkok area. The sample used in 

this study include the population who making decision to buy and live in filled with 

Condominium in Bangkok area total of 400 people were randomized to the 

likelihood (probability sampling) and sampling method using probability (non 

probability sampling), which used a questionnaire as a research tool to collect data 

on the sample is representative. And statistical procedures. Data analysis were 

percentage, mean, standard deviation, t-Test F-Test (One-way ANOVA) and 

multiple regression analysis (Multiple Regression Analysis: MRA). 

 The results showed that the respondents were mostly female, aged 31-40 

years, the status of a degree or equivalent, government/state, income 30,001 - 

40,000 baht, types of condominium , mostly 1 bedroom, buying a home for more 

than six months. 

 The results showed that the hypothesis. Demographic characteristics of the 

level of education, occupation, income per month, status, budget to purchase a 

different effect on the decision to buy a condominium in Bangkok area. But the 

reason for the decision sex, type of condominium and time to buy a condominium 

and participation in the decision to buy a home is no different. People who buy is 

recognized integrated marketing communications in the promotion, with the 

decision to buy a condominium but the advertising, the salesperson and publicity 

correlated and direct marketing not related to the decision to purchase a 

condominium. And those who buy and live in condominium in Bangkok area 

marketing factors in the product  and distribution channels correlated with the 

decision to buy a home but the price is not correlated with the decision to buy a 

house with statistical significance at 0.05. 
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1. บทนํา 

ปัจจุบนั สภาพเศรษฐกิจ การเมืองและสังคมของประเทศไทยไดเ้ปล่ียนแปลง

ไปอย่างมาก ซ่ึงมีผลทาํให้ประชาชนมีรูปแบบและวิถีการดาํเนินชีวิตท่ีเปล่ียนแปลง

ตามไปดว้ย จากเดิมท่ีประเทศไทยไดข้ึ้นช่ือว่าเป็นเมืองเกษตรกรรมและประชาชน

ส่วนใหญ่ก็จะประกอบอาชีพเกษตรกรรม กลบัเปล่ียนไปเป็นเมืองอุตสาหกรรม และ

ประชาชนก็หนัมาประกอบอาชีพรับจา้ง หรือทาํงานในโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ ใน

เขตเมืองอย่างเห็นได้ชัด โดยพื้นท่ีตั้ งโรงงานอุตสาหกรรมส่วนใหญ่ อยู่ในเขต

กรุงเทพมหานคร และปริมณฑลและตามจงัหวดัหัวเมืองใหญ่ๆ  ประชาชนต้อง

เดินทางมาทาํงาน ในพื้นท่ีดงักล่าวโดยเฉพาะใน กรุงเทพมหานคร เพื่อหวงัว่าจะมี

รายได้และชีวิตความเป็นอยู่ทีดีข้ึน โดยแต่เดิมพื้นท่ีในเขตกรุงเทพมหานครก็มี

ประชากรอยู่เป็นอันดับต้นๆ ของประเทศอยู่แล้ว ดังจะเห็นได้จาก ข้อมูลของ

สาํนกังานปกครองและทะเบียนสาํนกัปลดักรุงเทพมหานครเก่ียวกบักรุงเทพมหานคร

ในปี 2555 มีจาํนวนประชากรทั้งหมด 7,791,000 คน (มหาวทิยาลยัมหิดล สถาบนัวิจยั

ประชากรและสังคม) 

 เม่ือจาํนวนผูบ้ริโภคหรือประชากรในกรุงเทพมหานครมีจาํนวนเพิ่มมาก

เช่นน้ีจึงก่อให้เกิดความตอ้งการในเร่ืองของท่ีพกัอาศยั อสังหาริมทรัพย ์ท่ีเพิ่มสูงข้ึน

อยา่งมาก แต่ในขณะเดียวกนัขนาดพื้นท่ีในเขตกรุงเทพมหานครท่ีจดัเป็นพกัอาศยันั้น 

มีขนาดพื้นท่ีไม่เพียงพอท่ีจะรองรับจาํนวนประชากรเพิ่มข้ึน ไดใ้นลกัษณะแนวราบ 

จึงทาํใหเ้กิดท่ีพกัอาศยัในลกัษณะแนวสูงข้ึนมา นัน่ก็คือคอนโดมิเนียม  

การเลือกซ้ือคอนโดมิเนียม ในปัจจุบนัมีโครงการเกิดข้ึนมาใหม่มากมาย ไม่

ว่าเศรษฐกิจจะดีหรือไม่ เพราะในแต่ละวนัมีคนเกิดข้ึนมากมาย เม่ือมีโครงการ

คอนโดมิเนียม จึงเกิดปัญหาวา่ จะเลือกซ้ืออย่างไร จึงจะคุม้ค่าท่ีสุด ปัญหาใหญ่คือ 

การคมนาคม จะตอ้งใกลแ้หล่งชุมชน ใกลถ้นนใหญ่ หรือใกลท่ี้ทาํงาน เพื่อหลีกหนี 

การจราจรท่ีติดขดั ราคาถา้อยูใ่นทาํเลดี ราคาก็จะสูงตามไปดว้ย รูปแบบของ 
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คอนโดมิเนียมและพื้นท่ีใชส้อย ลว้นมีผลต่อผูซ้ื้อทั้งส้ิน                

  ดว้ยเหตุดงักล่าวผูว้ิจยัจึงประสงคท่ี์จะทาํการศึกษาถึงปัจจยัประชากรศาสตร์ 

อิทธิพลของการส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการ ปัจจยัทางการตลาดต่อการตดัสินใจ

ซ้ือคอนโดมิเนียม ในเขตกรุงเทพมหานคร เพื่อให้ทราบถึงปัจจยัในการตดัสินใจซ้ือ

คอนโดมิเนียม รวมทั้ งเป็นข้อมูลในการวางแผนพฒันากลยุทธ์ทางการตลาดให้

สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของกลุ่มเป้าหมายในปัจจุบนั นอกจากน้ีขอ้มูลท่ีไดจ้ะเป็น

ประโยชน์ต่อผูป้ระกอบธุรกิจตอนโดมิเนียมและผูส้นใจท่ีจะลงทุนใหม่หรือผูท่ี้

กาํลงัขยายธุรกิจเดิม และเป็นแนวทางในการดาํเนินธุรกิจอยา่งมีประสิทธิภาพ พร้อม

ทั้งสร้างความพึงพอใจให้ลูกคา้สูงสุดต่อไปในอนาคต ขณะเดียวกนัเพื่อสร้างความ

แขง็แกร่งใหก้บัธุรกิจและประสบความสาํเร็จในธุรกิจอสังหาริมทรัพย ์

วตัถุประสงค์ของการศึกษา 

 ในการค้นคว้าอิสระปัจจัยท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซ้ือสินค้า

คอนโดมิเนียมในเขตกรุงเทพมหานคร คร้ังน้ี ผูว้จิยัไดต้ั้งความมุ่งหมายไวด้งัน้ี 

1. เพื่อศึกษาปัจจยัด้านประชากรศาสตร์ อิทธิพลการส่ือสารการตลาดแบบ

บู รณ า ร  ปั จจัย ท า ง ก า รต ล า ด  แ ล ะ ก า รตัด สิ นใ จ ซ้ื อค อนโ ดมิ เ นีย ม ใ น เข ต

กรุงเทพมหานคร 

2. เพื่อศึกษาดา้นประชากรศาสตร์ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือคอนโดมิเนียมใน

เขต ลาดพร้าว  บางกะปิ บางเขน จตุจกัร โดยจาํแนกตาม เพศ อายุ ระดบัการศึกษา 

อาชีพ รายไดต่้อเดือน 

3. เพื่อศึกษาปัจจัยทางการตลาดต่อการตัดสินใจซ้ือคอนโดมิเนียม ในเขต

กรุงเทพมหานคร ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทางการจัดจาํหน่าย การส่งเสริม

การตลาด 

4. เพื่ อ ศึกษาการส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการต่อการตัดสินใจซ้ือ

คอนโดมิเนียมในเขตกรุงเทพมหานคร  

 

 



6 
 

วารสารการตลาด และการส่ือสาร ปีท่ี1 ฉบบัท่ี2 (เมษายน – มิถุนายน 2556) 

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

 การศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือสินคา้คอนโดมิเนียมใน

เขตกรุงเทพมหานคร จะไดคุ้ณค่าและประโยชน์ ดงัน้ี 

1. ผลการวิจยัน้ีสามารถนาํไปเป็นขอ้มูลอา้งอิง สําหรับแนวทางในการสร้าง

คอนโดมิเนียม ใหต้รงกบัความความตอ้งการของผูบ้ริโภคได ้

2. ผลการวจิยัน้ีใหรู้้ถึงความตอ้งการของบริโภคในเขตเมืองกรุงมากข้ึน 

สมมติฐานในการวจัิย 

สมมติฐานที ่1 ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างกนัมีอิทธิพลต่อการ

ตดัสินซ้ือสินคา้คอนโดมิเนียมท่ีแตกต่างกนั 

สมมติฐานที ่2 ปัจจยัส่วนประสมดา้นการตลาดมีความสัมพนัธ์กบัการ

ตดัสินใจซ้ือสินคอนโดมิเนียมท่ี 

สมมติฐานที ่3 ปัจจยัการส่ือสารการคลาดมีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจซ้ือ

คอนโดมิเนียม 

ขอบเขตการวจัิย 

1.ขอบเขตด้านประชากรศาสตร์ ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาวิจัยคร้ังน้ี 

ประชากรในกรุงเทพมหานคร ในเขต ลาดพร้าว บางกะปิ บางเขน จตุจกัร 

2.ข อ บ เ ข ต ด้ า น เ น้ื อ ห า  จ ะ ทํา ก า ร ศึ ก ษ า ใ น ส่ ว น ท่ี เ ป็ น ปั จ จัย ท า ง

ประชากรศาสตร์ ปัจจยัส่วนประสมดา้นการตลาด และปัจจยัการส่ือสารการตลาด

แบบบูรณาการ ว่ามีความสัมพนัธ์ท่ีเก่ียวข้องกับการตัดสินใจซ้ือคอนโดมิเนียม

หรือไม่ 
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กรอบแนวความคิด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. แนวคิด ทฤษฎแีละงานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง 

ในการศึกษาวิจัย เ ก่ียวกับปัจจัย ท่ี มีผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซ้ือ

คอนโดมิเนียม ในเขตกรุงเทพมหานคร ผูว้ิจยัไดท้าํการรวบรวมแนวความคิดและ

ทฤษฎีต่าง ๆ เพื่อใชเ้ป็นแนวทางการศึกษา ซ่ึงเน้ือหาท่ีทบทวนมีรายละเอียดดงัน้ี 

ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ 

1 เพศ 

2 อาย ุ

3 สถานภาพ 

4 การศึกษา 

5 อาชีพ 

6 รายได ้

ปัจจยัส่วนผสมทางการตลาด 

1 ดา้นผลิตภณัฑ์ 

2 ดา้นราคา 

3 ดา้นทาํเลท่ีตั้ง 

4 ดา้นการส่งเสริมทางการตลาด 

 

 
การส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการ 

1 การโฆษณา 

2 การใหข้่าวและประชาสัมพนัธ์ 

3 การขายโดยใชพ้นงักงานขาย 

4 การตลาดทางตรง 

5 การส่งเสริมการขาย 

 

พฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือ 

คอนโดมิเนียม 
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1. แนวคิดและทฤษฎด้ีานลกัษณะประชากร 

บริษทัท่ีจะประสบความสาํเร็จจะใหค้วามสาํคญักบัขอ้มูลของผูบ้ริโภค โดย

ทาํความเขา้ใจความตอ้งการและพฤติกรรมของผูบ้ริโภคจึงจะสามารถพฒันากลยทุธ์

ทางการตลาดใหต้อบสนองความตอ้งการและพฤติกรรมนั้นได ้ในการทาํความเขา้ใจ

ผูบ้ริโภคนั้น นกัการตลาดจาํเป็นตอ้งทราบถึงขอ้มูลต่างๆ เพื่อนาํไปประโยชน์ในการ

แบ่งส่วนตลาดผูบ้ริโภค โดยสามารถแบ่งออกตามลกัษณะความตอ้งการท่ีแตกต่างกนั

(Solomon อา้งถึงในปณิศา มีจินดา, 2553, หนา้ 18) 

จากแนวคิดลกัษณะประชากรท่ีไดก้ล่าวมาแลว้นั้น ช้ีให้เห็นวา่ความแตกต่าง

ทางด้านปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ และ

สถานภาพสมรส อาจส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้ท่ีแตกต่างกัน ดงันั้นผูว้ิจยัจึง

นาํเอาแนวคิดลกัษณะประชากรมาใชเ้ป็นแนวทางในการศึกษา 

2. ทฤษฎีเกีย่วกบัส่วนผสมทางการตลาด 

ส่วนประสมทางการตลาด (marketing mix หรือ 4 Ps) หมายถึง ตวัแปรทาง

การตลาดท่ีควบคุมได้ ซ่ึงบริษัทใช้ร่วมกัน เพื่อตอบสนองความพึงพอใจแก่

กลุ่มเป้าหมาย (ศิริวรรณ, 2546: 53 อา้งถึง Kotler, 2003:16) 

ผลติภัณฑ์ 

ผลิตภณัฑ์ (product) หมายถึง ส่ิงท่ีเสนอขายโดยธุรกิจ เพื่อตอบสนองความ

จาํเป็นหรือความตอ้งการของลูกค้าให้เกิดความพึงพอใจ การกาํหนดกลยุทธ์ด้าน

ผลิตภณัฑต์อ้งพยายามคาํนึงถึงปัจจยัต่อไปน้ี 

1. ความแตกต่างของผลิตภณัฑ ์(product differentiation) และความแตกต่าง

ทางการแข่งขนั (competitive differentiation)  

2. องคป์ระกอบ (คุณสมบติั) ของผลิตภณัฑ์ (product component)  

3. การกาํหนดตาํแหน่งผลิตภณัฑ ์(product positioning)  

4. การพฒันาผลิตภณัฑ์ (product development)  

5. กลยทุธ์เก่ียวกบัส่วนประสมผลิตภณัฑ์ (product mix) และสายผลิตภณัฑ ์

(product line) 
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ราคา 

           ราคา (price) หมายถึง จาํนวนเงินหรือส่ืงอ่ืนๆ  ท่ีมีความจาํเป็นตอ้งจ่าย เพื่อให้

ได้ผลิตภณัฑ์หรือ หมายถึง คุณค่าผลิตภณัฑ์ในรูปตวัเงิน ผูบ้ริโภคจะเปรียบเทียบ

ระหวา่งคุณค่า (value) ของผลิตภณัฑก์บัราคา (price) ของผลิตภณัฑน์ั้น   

การจัดจําหน่าย 

           การจัดจาํหน่าย (place) หมายถึง โครงสร้างของช่องทาง ซ่ึงประกอบด้วย

สถาบนัและกิจกรรม ใชเ้พื่อเคล่ือนยา้ยผลิตภณัฑ์และบริการจากองคก์ารไปยงัตลาด

สถาบนัท่ีนาํผลิตภณัฑอ์อกสู่ตลาดเป้าหมายคือ สถาบนัการตลาด ส่วนกิจกรรมท่ีช่วย

ในการกระจายสินคา้ ประกอบดว้ย การขนส่ง การคลงัสินคา้ และการเก็บรักษาสินคา้

คงคลงั 

การส่งเสริมทางการตลาด 

           การส่งเสริมการตลาด (promotion)  เป็นเคร่ืองมือการส่ือสาร เพื่อสร้างความ

พึงพอใจต่อตราสินคา้หรือบริการ หรือความคิดหรือต่อบุคคล โดยใชเ้พื่อจูงใจให้เกิด

ความต้องการ เพื่อเตือนความทรงจําในผลิตภัณฑ์ โดยคาดว่าจะมีอิทธิพลต่อ

ความรู้สึก ความเช่ือ และพฤติกรรมการซ้ือ หรือเป็นการติดต่อส่ือสารเก่ียวกบัขอ้มูล

ระหวา่งผูซ้ื้อกบัผูข้าย  

3. ทฤษฎีเกีย่วกบัการตลาดแบบบูรณาการ 

การตลาดแบบบูรณาการ (Integrated Marketing Communication: IMC) คือ

เคร่ืองมือการส่งเสริมการตลาดท่ีสาํคญัมีดงัน้ี  

1. การโฆษณา (advertising) เป็นกิจกรรมในการเสนอข่าวสารเก่ียวกับ

องคก์ารและผลิตภณัฑ ์บริการ หรือความคิดท่ีตอ้งมีการจ่ายโดยผูอุ้ปถมัภร์ายการ 

2. การขายโดยใช้พนกังานขาย (personal selling) เป็นการส่ือสารระหว่าง

บุคคลกบับุคคลเพื่อพยายามจูงใจผูซ้ื้อท่ีเป็นกลุ่มเป้าหมายใหซ้ื้อผลิตภณัฑ์หรือบริการ

หรือมีปฎิกิริยาต่อความคิดหรือเป็นการเสนอขายโดยหน่วยงานขาย เพื่อให้เกิดการ

ขาย และสร้างความสัมพนัธ์อนัดีกบัลูกคา้ 
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3. การส่งเสริมการขาย (sales promotion) เป็นส่ิงจูงใจท่ีมีคุณค่าพิเศษท่ี

กระตุ้นหน่วยงานขาย  (sale forces) ผู ้จ ัดจําหน่าย (distributors) หรือผู ้บริโภคคน

สุดทา้ย (ultimate consumer) โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้เกิดการขายในทนัทีทนัใด เป็น

เคร่ืองมือกระตุ้นความตอ้งการซ้ือท่ีใช้สนับสนุนการโฆษณา และการขายโดยใช้

พนักงาน ซ่ึงสามารถกระตุน้ความสนใจ การทดลองใช้ หรือการซ้ือ โดยลูกคา้คน

สุดทา้ยหรือบุคคลอ่ืนในช่องทางการจดัจาํหน่าย  

4. การใหข้่าวและการประชาสัมพนัธ์ (Publicity and public relation: PR) 

5. การตลาดทางตรง (direct marketing) การโฆษณาเพื่อให้เกิดการ

ตอบสนองโดยตรง (direct response advertising) และการตลาดเช่ือมตรงหรือการ

โฆษณาเช่ือมตรง (online marketing) มีความหมายต่างกนัดงัน้ี 

5.1 การตลาดทางตรง (direct marketing) เป็นการติดต่อส่ือสารกับ 

กลุ่มเป้าหมาย เพื่อให้เกิดการตอบสนองโดยตรง หรือหมายถึงวิธีการต่างๆ ท่ีนกัการ

ตลาดใชส่้งเสริมผลิตภณัฑโ์ดยตรงกบัผูซ้ื้อและทาํให้เกิดการตอบสนองในทนัที ทั้งน้ี

ตอ้งอาศยัฐานขอ้มูลลูกคา้และการใชส่ื้อต่าง ๆ เพื่อส่ือสารโดยตรงกบัลูกคา้ เช่น ใช้

ส่ือโฆษณาและแคตตาล็อก 

5.2 การโฆษณาเพื่อให้เกิดการตอบสนองโดยตรง (direct response 

advertising) เป็นข่าวสารการโฆษณา ซ่ึงถามผูอ่้าน ผูรั้บฟัง หรือผูช้ม ให้เกิดการ

ตอบสนองกลบัโดยตรงไปยงัผูส่้งข่าวสาร ซ่ึงอาจจะใช้จดหมายตรงหรือส่ืออ่ืน เช่น 

นิตยสาร วทิย ุโทรทศัน์  

5.3 การตลาดเช่ือมทางตรงหรือการโฆษณาเช่ือมตรง (online marketing) 

หรือการตลาดผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (electronic marketing) เป็นการโฆษณาผ่าน

ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์หรืออินเตอร์เน็ต เพื่อส่ือสาร ส่งเสริม และการขาย

ผลิตภณัฑห์รือบริการโดยมุ่งหวงักาํไรและการคา้ เคร่ืองมือท่ีสําคญัประกอบดว้ย การ

ขายทางโทรศพัท ์ 

5.4 การขายโดยใชจ้ดหมายตรง การขายโดยใชแ้คตตาล็อก การขายทาง

โทรศพัท์ วิทยุ หรือหนังสือพิมพ์ ซ่ึงจูงใจให้ลูกคา้กิจกรรมการตอบสนอง เช่น ใช้

คูปองแลกซ้ือ 
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3. ทฤษฎกีารตัดสินใจซ้ือ 

สมชาติ กิจยรรยง (2551, หนา้ 39) ไดก้ล่าวถึงการตดัสินใจซ้ือของลูกคา้ว่า

เป็นปัจจยัพื้นฐานทางด้านจิตวิทยา ได้แยกแยะการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภคว่ามี

องคป์ระกอบอยู ่4 ประการ คือ 

 1. ความตอ้งการ เช่น อาหาร นํ้า 

 2. แรงจูงใจ เช่น ความหิว 

 3. การรับรู้ เช่น เม่ือถึงเวลา เชา้ กลางวนั เยน็ หรือการไดก้ล่ินอาหาร 

 4. ทศันคติ เช่น คิดวา่คงอร่อย ช่วยแกก้ระหาย/อยาก  

ขั้นตอนของกระบวนการซ้ือ (Stages in the buying process) มี 5 ขั้นตอน คือ 

1) การทาํให้เกิดความตอ้งการ 2) การแสวงหาขอ้มูล 3) การประเมินทางเลือก 4) การ

ตดัสินใจซ้ือ 5) ความรู้สึกหลงัการซ้ือ  

กมล ชัยวฒัน์ (2551 , หน้า  92) ได้กล่าวถึงการตดัสินใจซ้ือ (Purchase 

Decision) ว่า เม่ือถึงจุดหน่ึงในกระบวนการซ้ือ ผูบ้ริโภคจะหยุดคน้หาและประเมิน

ทางเลือกเก่ียวกบัตราสินคา้ต่างๆ ในกลุ่มทางเลือกท่ีพิจารณา (Evoked Set) แลว้ทาํ

การตดัสินใจซ้ือ (Purchase Decision) โดยหลงัจากขั้นตอนการประเมินทางเลือก 

(Alternative Evaluation) ผูบ้ริโภคอาจมีความตั้งใจในการซ้ือ (Purchase Intention) 

หรือมีความเอนเอียงในการเลือกตราสินค้าบางชนิด โดยความตั้ งใจในการซ้ือ 

โดยทัว่ไปจะเกิดจากการจบัคู่แรงจูงใจในการซ้ือกบัรายละเอียดหรือลกัษณะของตรา

สินคา้ท่ีพิจารณาโดยอาจประกอบดว้ยขั้นตอนต่างๆ ซ่ึงรวมถึงการสร้างแรงจูงใจ การ

รับรู้ การสร้างทศันคติ และการรวบรวมขอ้มูล 

แนวคิดเก่ียวกบัการตดัสินใจซ้ือ ช้ีให้เห็นประเด็นความแตกต่างของรูปแบบ

ของกระบวนการตดัสินใจซ้ือ ซ่ึงจะมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้ท่ีแตกต่างกนัออกไป 

ดงันั้นผูว้ิจยัจึงนาํเอาแนวคิดเก่ียวกับการตดัสินใจซ้ือมาใช้เป็นแนวทางในการศึกษา 

เน่ืองจากประเด็นความแตกต่าง อาจมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือสินคา้ 

งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

สรวีย ์วิศวชยัวฒัน์ (2555: บทคดัยอ่) ศึกษาเร่ือง การศึกษาปัจจัยท่ีมีอิทธิพล

ต่อการตัดสินใจซ้ือคอนโดมิเนียมของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร หลังวิกฤตนํา้
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ท่วม ปี 2554 ผลการวิจยั พบวา่ ปัจจยัส่วนบุคคลดา้นสถานภาพของผูบ้ริโภคในเขต

กรุงเทพมหานครท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือคอนโดมิเนียม หลงัวิกฤตนํ้ า

ท่วมปี 2554 ท่ีแตกต่างกัน นอกจากน้ี ผู ้วิจ ัยยงัพบอีกว่า ปัจจัยส่วนประสมทาง

การตลาดดา้นราคา ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นการส่งเสริมการตลาด และ

ปัจจยัด้านคุณภาพการบริการด้านความเช่ือถือไวว้างใจได้มีความสัมพนัธ์กับการ

ตดัสินใจซ้ือคอนโดมิเนียมของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร หลงัวิกฤตนํ้ าท่วมปี 

2554 

สุมาลี ทศพรวชิยั (2555: บทคดัยอ่) ศึกษาเร่ือง การตัดสินใจซ้ือบ้านเด่ียวของ

เจ้าของบ้านในจังหวดันนทบุรี ผลการวิจยัพบวา่ เพศ อายุ ระดบัการศึกษา สถานภาพ 

รายได ้และอาชีพท่ีแตกต่างกนั ไม่มีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือบา้นเด่ียวในจงัหวดั

นนทบุรี ปัจจยัส่วนประสมการตลาด ดา้นผลิตภณัฑ์, ราคา, การส่งเสริมการตลาด มี

อิท ธิ พล ต่อกา รตัดสิ นใจ เ ลื อก ซ้ื อบ้า น เ ด่ี ย วในจัง หวัดนนท บุ รี  ปั จจัย ด้า น

สภาพแวดลอ้ม ไดแ้ก่ วฒันธรรมพื้นฐานและวฒันธรรมยอ่ย และจิตวิทยาการจูงใจ มี

อิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือบา้นเด่ียวในจงัหวดันนทบุรี 

ขวญัชนก เจริญสุข (2555: บทคดัยอ่) ศึกษาเร่ือง ปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์กับ

การตัดสินใจซ้ือสินค้าท่ีศูนย์การค้าเทอร์มินอล ทเวนตี้วัน ผลการวิจยั พบว่าปัจจยั

ดา้นประชากรศาสตร์ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้ท่ีศูนยก์ารคา้เทอร์มินอล ทเวนต้ี

วนัจาํแนกตาม  เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ และรายได้เฉล่ียต่อเดือนไม่แตกต่างกนั 

อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยความสัมพนัธ์ระหวา่ง ปัจจยัดา้นการตลาด

ท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการซ้ือสินค้าท่ีศูนย์การค้าเทอร์มินอล ทเวนต้ีวนั ได้แก่ด้าน

ผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย และ ดา้นการส่งเสริมทางการตลาด 

กบัการตดัสินใจซ้ือสินคา้ท่ีศูนยก์ารคา้ เทอร์มินอล ทเวนต้ีวนั มีความสัมพนัธ์กนัทุก

ดา้นอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

3. ระเบียบวธีิการวจัิย 

การคน้ควา้อิสระคร้ังน้ี ใชว้ิธีการวิจยัเชิงสํารวจ (Survey Research ) โดยใช้

แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูลปฐมภูมิ (Primary Data) และ

นาํเสนอในลกัษณะการวิจยัเชิงพรรณา (Descriptive Research) ในการศึกษาถึงการ
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ตดัสินใจซ้ือคอนโดมิเนียม ในเขตกรุงเทพมหานคร เพื่อใหไ้ดข้อ้มูลตามวตัถุประสงค์

ท่ีกาํหนด โดยมีรายละเอียดเก่ียวกบัวธีิการดาํเนินการวจิยัดงัน้ี 

1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากรท่ีใช้ในการวิจยัคร้ังน้ี คือ ผูบ้ริโภคท่ีตดัสินใจซ้ือคอนโดมิเนียม

หรือผูท่ี้จะพิจารณาซ้ือคอนโดมิเนียม ในเขตลาดพร้าว บางกะปิ บางเขน และจตุจกัร 

ซ่ึงไม่ทราบจาํนวนประชากรท่ีแน่นอน กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยั จึงใชก้ารใชสู้ตร

ของการคาํนวณกําหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างแบบไม่ทราบจาํนวนประชากรท่ี

แน่นอน (infinite population) โดยกาํหนดค่าความเช่ือมัน่ 95% และค่าความคาด

เคล่ือนไม่เกิน 5% ไดก้ลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 400 คน  

2. ตัวแปรทีใ่ช้ในการวจัิย 

ตัวแปรอสิระ 

1. ปัจจยัส่วนบุคคล ประกอบดว้ย เพศ  อาย ุการศึกษา อาชีพ รายได ้

สถานภาพ ประเภทของคอนโดมิเนียมท่ีตอ้งการ งบประมาณในการซ้ือ และ

ระยะเวลาท่ีใชพ้ิจารณาก่อนตดัสินใจซ้ือการรับรู้ 

2. ปัจจยัส่วนประสมดา้นการตลาด ไดแ้ก่ ผลิตภณัฑ ์ราคา ทาํเล ช่อง

ทางการจดัจาํหน่าย 

3. ปัจจยัการส่ือสารการตลาดแบบบรูณาการ ไดแ้ก่ การโฆษณา การขาย

โดยใชพ้นกังานขาย การส่งเสริมการขาย การใหข้่าวและประชาสัมพนัธ์ และ

การตลาดทางตรง 

ตัวแปรตาม คือ การตดัสินใจซ้ือคอนโดมิเนียม 

3. เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย  

การศึกษาในคร้ังน้ีไดใ้ชแ้บบสอบถาม (questionnaire) เก่ียวกบั ปัจจยัท่ีมีผล

ต่อพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือคอนโดมิเนียม  จาํนวน 4 ตอน ซ่ึงประกอบดว้ย 

ตอนท่ี 1 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัปัจจยัส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม 

เป็นลกัษณะเลือกตอบ (check list)ไดแ้ก่ (1) เพศ  (2) อายุ (3) การศึกษา (4) อาชีพ (5) 
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รายได ้(6) สถานภาพ (7) ประเภทของคอนโดมิเนียมท่ีตอ้งการ (8) งบประมาณใน

การซ้ือ และ (9)ระยะเวลาท่ีใชพ้ิจารณาก่อนตดัสินใจซ้ือ 

 ตอนท่ี 2 เป็นแบบสอบถามปลายปิดเก่ียวกบัปัจจยัส่วนประสมดา้นการตลาด 

โดยใชร้ะดบัการวดัขอ้มูลแบบ 7 point scale ratio  

 ตอนท่ี 3 แบบสอบถามเก่ียวกบัปัจจยัการส่ือสารการคลาดแบบบูรณาการ 

โดยใชร้ะดบัการวดัขอ้มูลแบบ 7 point scale ratio  

 ตอนท่ี 4 เป็นการสอบถามขอ้มูลดา้นการตดัสินใจซ้ือคอนโดมิเนียม ใชร้ะดบั

การวดัขอ้มูลแบบ 7 point scale ratio  

4. การวเิคราะห์ข้อมูล 

 การวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงบรรยาย (descriptive analysis) ใชเ้พื่อวิเคราะห์ขอ้มูล

เบ้ืองตน้ของกลุ่มตวัอยา่ง โดยนาํเสนอเป็นตารางแจกแจงความถ่ี (frequency) ค่าร้อย

ละ (percentage) ค่าเฉล่ีย (means) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (standard deviation) 

เพื่อใชอ้ธิบายขอ้มูลเบ้ืองตน้เก่ียวกบักลุ่มตวัอยา่งในเร่ืองดงัต่อไปน้ี 

1. อธิบายขอ้มูลลกัษณะปัจจยับุคคลของกลุ่มตวัอยา่ง ไดแ้ก่ เพศ อาย ุ

การศึกษา อาชีพ รายได ้สถานภาพ ประเภทของคอนโดมิเนียมท่ีตอ้งการ งบประมาณ

ในการซ้ือ และระยะเวลาท่ีใชพ้ิจารณาก่อนตดัสินใจซ้ือ โดยแจกแจงเป็น ค่าความถ่ี 

(frequency) และค่าร้อยละ (percentage) 

2. อธิบายปัจจยัส่วนผสมทางการตลาด ประกอบดว้ย ผลิตภณัฑ,์ ราคา, ช่อง

ทางการจดัจาํหน่าย และ การส่งเสริมการตลาด โดยหาค่าเฉล่ีย (mean) และส่วน

เบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 

3. อธิบายปัจจยัการส่ือสารการตลาดแบบบรูณาการ ไดแ้ก่ การโฆษณา การ

ประชาสัมพนัธ์ Personal selling Direct Marketing Sale promotion โดยหาค่าเฉล่ีย 

(mean) และ ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 

การวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงอนุมานหรือสถิติอา้งอิง (inferential Statistics) เพื่อใช้

ในการทดสอบความสัมพนัธ์ของตวัแปรอิสระและตวัแปรตาม ตามสมมติฐานต่างๆ 

ท่ีตั้งไว ้โดยมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ดว้ยเคร่ืองมือทางสถิติต่างๆ ดงัน้ี 
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1. สมมติฐานขอ้ท่ี 1 คือ ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีประกอบดว้ย เพศ, อาย,ุ อาชีพ,

รายได,้ 1. สมมติฐานขอ้ท่ี 1 คือ ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีประกอบดว้ย เพศ อาย ุสถานภาพ 

การศึกษา อาชีพ รายได ้ท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือคอนโดต่างกนั 

1.1 เพศกบัการตดัสินใจซ้ือ ใชก้ารวเิคราะห์ค่าสถิติแบบ Independent 

Sample: t-Test 

1.2 อาย ุการศึกษา อาชีพ รายได ้และสถานภาพ กบัการตดัสินใจซ้ือ ใช้

การวเิคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way analysis of Variance (ANOVA): F-

test 

2. สมมติฐานขอ้ท่ี 2 คือ  ปัจจยัส่วนประสมดา้นการตลาด ไดแ้ก่ ผลิตภณัฑ ์

ราคา สถานท่ี การส่งเสริมการตลาด มีความสัมพนัธ์กบัการเลือกซ้ือคอนโดมิเนียม  

3. สมมติฐานขอ้ท่ี 3 คือ ปัจจยัการส่ือสารการตลาดมีความสัมพนัธ์กบัการ

ตดัสินใจซ้ือคอนโดมิเนียม ใชส้ถิติในการวเิคราะห์ค่าสถิติแบบ Multiple Regression 

Analysis (MRA) 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

1. ข้อมูลส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม พบว่าส่วนใหญ่เป็นผูห้ญิง 

(ร้อยละ  57.75) มีอาย ุ31-40 ปี (ร้อยละ 41.25)  มีระดบัการศึกษาปริญญา (ร้อยละ 59) 

ส่วนใหญ่มีอาชีพขา้ราชการ/รัฐวิสาหกิจ (ร้อยละ 44.00) ส่วนใหญ่มีรายไดต่้อเดือน

ระหว่าง 30,001-40,000 บาท (ร้อยละ 32.25) ส่วนใหญ่มีสถานภาพโสด (ร้อยละ 

62.50) ประเภทของคอนโดมิเนียมท่ีตอ้งการส่วนใหญ่เลือก 1 ห้องนอน (ร้อยละ 

54.50) ส่วนใหญ่มีงบประมาณในการซ้ือระหวา่ง 1,500,001-2,000,00 บาท (ร้อยละ 

54.50) ใชเ้วลามากกวา่ 6 เดือนก่อนตดัสินใจซ้ือ (ร้อยละ 60.50)  

2. ปัจจยัการตลาด แบ่งออกเป็น 4 ดา้น พบวา่ (1) ดา้นสินคา้ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 

6.32 ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.50 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่าคอนโดฯ มี

คุณสมบติัตามท่ีตอ้งการ มีความทนัสมยั มีค่าเฉล่ีย 6.42 ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.662 

(2) ดา้นราคา มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 6.23 ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.55 เม่ือพิจารณา

เป็นรายขอ้พบวา่ ราคามีผลต่อปัจจยัทางการตลาดสูงสุด คือจาํนวนเงินจอง/เงินดาวน์ 

ไม่ถูกไม่แพงจนเกินไปจากกาํลงัในการส่งเงิน มีค่าเฉล่ีย 6.34 ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
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0.652 (3) ดา้นการจดัจาํหน่าย มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 6.14 ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.75 

เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า ดา้นการจดัจาํหน่ายมีผลต่อปัจจยัทางการตลาดสูงสุด 

คือมีห้องตวัอยา่งให้ชม มีค่าเฉล่ีย 6.31 ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.828 และ (4) ดา้นการ

ส่งเสริมการขาย มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 6.08 ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.77 เม่ือพิจารณา

เป็นรายขอ้พบวา่ ดา้นการส่งเสริมการขายมีผลต่อปัจจยัทางการตลาดสูงสุด คือมีการ

มอบส่วนลดพิเศษ มีค่าเฉล่ีย 6.18 ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.860 

3. การส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการ แบ่งออกเป็น 5 ดา้น พบว่า (1) การ

ส่งเสริมการขาย มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 6.03 ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.79 เม่ือพิจารณา

เป็นรายขอ้ ด้านการส่งเสริมการขายสูงสุด คือ มีการให้คูปองส่วนลดร้านคา้ต่างๆ 

ค่าเฉล่ียเท่ากยั 6.09 ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.883 (2) การโฆษณา มีค่าเฉล่ีย

เท่ากบั 5.81 ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.84 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ ดา้นการ

ส่งเสริมการขายสูงสุด คือ มีการโฆษณาผ่านส่ือกลางแจง้ เช่นบิลบอร์ด ค่าเฉล่ีย

เท่ากบั 5.93 ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 1.013 (3) การให้ข่าวและประชาสัมพนัธ์ มี

ค่าเฉล่ียเท่ากบั 5.78 ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.94 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ ดา้น

การส่งเสริมการขายสูงสุด คือ เวป๊ไซตข์องโครงการเพื่อให้ลูกคา้เขา้ไปศึกษาขอ้มูล

ต่าง ๆ มีค่าเฉล่ีย 5.99 ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.969 (4) การขายโดยใชพ้นกังานขาย มี

ค่าเฉล่ียเท่ากบั 5.56 ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.99 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ ดา้น

การส่งเสริมการขายสูงสุด คือ มีการต้อนรับและให้คาํแนะนําอย่างถูกต้องจาก

พนกังานขาย มีค่าเฉล่ีย 6.08 ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.842 และ (5) การตลาดทางตรง มี

ค่าเฉล่ียเท่ากบั 5.00 ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 1.37 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ ดา้น

การส่งเสริมการขายสูงสุด คือ มีจดหมายแนะนาํ/เสนอขายคอนโดฯ ถึงท่านโดยตรง 

ค่าเฉล่ีย 5.57 ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 1.461 

สรุปผลวเิคราะห์ข้อมูลการศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลทีม่ีผลต่อการตัดสินใจซ้ือ

สินค้า  

ปัจจัยข้อมูลส่วนบุคคลทางด้านการศึกษา อาชีพ รายได้ สถานภาพ 

งบประมาณ ท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้ท่ีแตกต่างกนั ส่วนปัจจยัส่วน
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ประสมดา้นการตลาด และปัจจยัการส่ือสารการตลาด ท่ีแตกต่างกนัมีความสัมพนัธ์กบั

การตดัสินใจซ้ือสินคา้ท่ีแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัท่ีระดบั 0.05 

การทดสอบสมมติฐาน โดยศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจัยส่วนประสม

ด้านการคลาดและปัจจัยส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการกับการตัดสินใจซ้ือสินค้า ได้

ข้อมูลดังนี้ 

ตารางที ่1 แสดงผลการวเิคราะห์การรับรู้ปัจจยัการตลาดมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือ

คอนโดมิเนียม ในเขตกรุงเทพมหานคร  

  ตวัพยากรณ์ B SE B T Sig. 

1. ดา้นผลิตภณัฑ ์ 0.162 0.062 2.713 0.007* 

2. ดา้นราคา  0.139 0.075 2.327 0.020* 

3. ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย  0.203 0.066 4.272 0.000* 

4. ดา้นการส่งเสริมการขาย 0.133 0.044 3.039 0.003* 

Constant = 2.098, R = 0.606   R2 = 0.367   SEE = 0.450   F = 57.209   Sig = 0.00 

* มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

ผลการศึกษา พบวา่ปัจจยัทางการตลาดกบัการตดัสินใจซ้ือคอนโดมิเนียม ใน

เขตกรุงเทพมหานครผลการทดสอบสมมติฐานพบว่าปัจจัยทางการตลาดด้าน

ผลิตภณัฑ์ ดา้นราคา ด้านช่องทางการจดัจาํหน่าย และดา้นการส่งเสริมการขาย มี

ความสัมพนัธ์ต่อการตดัสินใจซ้ือคอนโดมิเนียม ในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมี

นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 สามารถทาํนายการตดัสินใจซ้ือคอนโดมิเนียม ในเขต

กรุงเทพมหานคร ไดร้้อยละ 36.7  
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ตารางท่ี 2 แสดงผลการวเิคราะห์ปัจจยัส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการท่ีมีผลต่กการ

ตดัสินใจซ้ือ คอนโดมิเนีย ในเขตกรุงเทพมหานคร 

  ตวัพยากรณ์ B SE B T Sig. 

1. การโฆษณา  0.010 0.032 0.323 0.747 

2. การใชพ้นกังานขาย  0.036 0.029 1.239 0.216 

3. การส่งเสริมการขาย 0.340 0.034 9.907 0.00* 

4. การประชาสัมพนัธ์  0.015 0.030 0.502 0.616 

5. ดา้นการตลาดทางตรง  0.00 0.020 0.014 0.989 

Constant = 3.643, R = 0.512   R2 = 0.262   SEE = 0.486   F = 28.016   

Sig = 0.00 

* มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

ผลการศึกษา พบวา่ปัจจยัส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการกบัการตดัสินใจซ้ือ

คอนโดมิเนียม ในเขตกรุงเทพมหานครผลการทดสอบสมมติฐานพบวา่ปัจจยัส่ือกสาร

การตลาดแบบบูรณาการดา้นการส่งเสริมการขาย มีความสัมพนัธ์ต่อการตดัสินใจซ้ือ

คอนโดมิเนียม ในเขตกรุงเทพมหานคร แต่ในด้านการโฆษณา การขายโดยใช้

พนกังานขาย การใหข้่าวและประชาสัมพนัธ์ และการตลาดทางตรงไม่มีความสัมพนัธ์

ต่อการตดัสินใจซ้ือคอนโดมิเนียม ในเขตกรุงเทพมหานครอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติท่ี

ระดับ 0.05อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดับ 0.05สามารถทาํนายการตดัสินใจซ้ือ

คอนโดมิเนียม ในเขตกรุงเทพมหานคร ไดร้้อยละ 26.2  

5. อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 สรุปผลจากการวิจัย เ ร่ือง ปัจจัย ท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซ้ือ

คอนโดมิเนียมในเขตกรุงเทพมหานคร โดยศึกษาจากกลุ่มตวัอย่างทั้งหมด 400 คน 

โดยใชว้ธีิการแจกแบบสอบถาม ซ่ึงสามารถอภิปรายได ้ดงัต่อไปน้ี 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลทีต่อบแบบสอบถาม  

พบวา่กลุ่มประชากรส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหวา่ง 31 - 40 ปี มีอาชีพ

ขา้ราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ มีรายได้ต่อเดือน 30,001 - 40,000 บาท มีระดบั
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การศึกษา ปริญญาตรี ส่วนใหญ่มีสถานภาพโสด ประเภทของคอนโดมิเนียมท่ี

ตอ้งการส่วนใหญ่เลือก 1 ห้องนอน มีงบประมาณในการซ้ือ 1,500,001-2,000,000 

บาท และใชเ้วลามากกวา่ 6 เดือนก่อนการตดัสินใจซ้ือ 

การวิจยัเร่ือง อิทธิพลของการส่ือกสารการตลาดแบบบูรณาการและปัจจยั

ทางการตลาดต่อการตดัสินใจซ้ือคอนโดมิเนียม มีประเด็นสําคญัท่ีควรนาํมาอภิปราย

ดงัน้ี 

 ปัจจยัส่วนบุคคลดา้นการศึกษา อาชีพ รายได้ สถานภาพ ด้านงบประมาณ 

เป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้กล่าวคือ การศึกษาท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อพฤติกรรมการ

ตดัสินใจซ้ือคอนโดมิเนียม ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวจิยั ดงัน้ี 

ของสรวีย ์วิศวชยัวฒัน์ (2555: บทคดัย่อ) ท่ีกล่าววา่  ปัจจยัส่วนบุคคลดา้น

สถานภาพของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือ

คอนโดมิเนียม หลงัวกิฤตนํ้าท่วมปี 2554 ท่ีแตกต่างกนั 

หทยัทิพย ์เจติยวรรณ (2555: บทคดัยอ่)  ศึกษาพบวา่ โดยกลุ่มตวัอยา่งมีความ

คิดเห็นเก่ียวกบัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจซ้ือครีม

อาบนํ้ าให้ความสําคญัมากท่ีสุดในด้านผลิตภณัฑ์กบัปัจจยัด้านสรรพคุณของครีม

อาบนํ้ า ในด้านราคากับปัจจัยด้านความเหมาะสมของราคากับคุณภาพ ในด้าน

ช่องทางการจดัจาํหน่าย กบัปัจจยัดา้นสินคา้วางจาํหน่ายในหลายแหล่งกระจายทัว่ไป 

และในด้านการส่งเสริมการตลาด กบัปัจจยัด้านการโฆษณาผ่านส่ือประเภทต่าง ๆ 

สําหรับการตัดสินใจซ้ือครีมอาบนํ้ าให้ความสําคัญมากท่ีสุดกับปัจจัยด้านการ

เปรียบเทียบขอ้มูลต่าง ๆ 

ปัจจยัส่วนประสมดา้นการตลาด และปัจจยัการส่ือสารการตลาด เป็นไปตาม

สมมติฐานท่ีตั้งไว ้กล่าวคือ ปัจจยัส่วนประสมด้านการตลาด และปัจจยัการส่ือสาร

การตลาด มีความสัมพนัธ์กบัการเลือกซ้ือคอนโดมิเนียม ซ่ึงสอดคล้องกบังานวิจยั

ดงัน้ี 

สรวีย ์วิศวชยัวฒัน์ (2555: บทคดัย่อ)  ท่ีกล่าวว่า ปัจจยัส่วนประสมทาง

การตลาดดา้นราคา ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นการส่งเสริมการตลาด และ

ปัจจยัด้านคุณภาพการบริการด้านความเช่ือถือไวว้างใจได้มีความสัมพนัธ์กับการ
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ตดัสินใจซ้ือคอนโดมิเนียมของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร หลงัวิกฤตนํ้ าท่วมปี 

2554 

สุมาลี ทศพรวิชยั (2555: บทคดัย่อ) กล่าวว่า ปัจจยัส่วนประสมการตลาด 

ดา้นผลิตภณัฑ์, ราคา, การส่งเสริมการตลาด มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือบา้น

เด่ียวในจงัหวดันนทบุรี 

ขวญัชนก เจริญสุข (2555: บทคดัยอ่) ศึกษาพบวา่ปัจจยัดา้นการตลาดท่ีมีผล

ต่อพฤติกรรมการซ้ือสินคา้ โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน 

พบวา่ ผูบ้ริโภคท่ีซ้ือสินคา้ท่ีศูนยก์ารคา้ เทอร์มินอล ทเวนต้ีวนัมีความคิดเห็นต่อปัจจยั

ดา้นการตลาดท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการซ้ือสินคา้อยู่ในระดบัมากท่ีสุดทุกดา้น ไดแ้ก่ 

ดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย ดา้นการส่งเสริมการตลาด และดา้นราคา 

ตามลาํดบั 

หทยัทิพย ์เจติยวรรณ (2555: บทคดัยอ่)  ศึกษาพบวา่ โดยกลุ่มตวัอยา่งมีความ

คิดเห็นเก่ียวกบัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจซ้ือครีม

อาบนํ้ าให้ความสําคญัมากท่ีสุดในด้านผลิตภณัฑ์กบัปัจจยัด้านสรรพคุณของครีม

อาบนํ้ า ในด้านราคากับปัจจัยด้านความเหมาะสมของราคากับคุณภาพ ในด้าน

ช่องทางการจดัจาํหน่าย กบัปัจจยัดา้นสินคา้วางจาํหน่ายในหลายแหล่งกระจายทัว่ไป 

และในด้านการส่งเสริมการตลาด กบัปัจจยัด้านการโฆษณาผ่านส่ือประเภทต่าง ๆ 

สําหรับการตัดสินใจซ้ือครีมอาบนํ้ าให้ความสําคัญมากท่ีสุดกับปัจจัยด้านการ

เปรียบเทียบขอ้มูลต่าง ๆ 

6. ข้อเสนอแนะจากการวจัิย 

 ปัจจยัทางการตลาดด้านช่องทางการจัดจาํหน่าย ทางผูผ้ลิตควรจะมีห้อง

ตวัอย่างให้ชม สามารถเขา้อยู่ได้ทนัที  มีช่องทงการตอบโตส้ําหรับผูซ้ื้อและผูข้าย 

และผูซ้ื้อกบัผูซ้ื้อเพื่อแลกเปล่ียนขอ้มูลต่าง ๆ เพื่อเป็นแนวทางในการตดัสินใจซ้ือของ

ผูท่ี้กาํลงัมองหาคอนโดมิเนียมท่ีตอ้งการได ้

 ปัจจัยทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์ ทางผูผ้ลิตควรจะมีมาตรการในการ

ปรับปรุงและตรวจสอบคุณภาพในการก่อสร้าง เพื่อเป็นการรักษาช่ือเสียง ป้องกนั
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อุบติัเหตุ และคุณภาพของคอนโดมิเนียมให้คงไว ้ซ่ึงมาตรฐานในคอนโดมิเนียมอยา่ง

ต่อเน่ือง ซ่ึงจะช่วยสร้างความน่าเช่ือถือใหก้บัคอนโดมิเนียมได ้

 ปัจจัยท า งก า รตล าดด้า นรา คา  ทา ง ผู ้ผ ลิ ตค วรจะ กําหนดรา คา ข อง

คอนโดมิเนียม โดยพิจารณาจากคู่แข่ง ซ่ึงมีทั้งคู่แข่งขนัทางตรงและคู่แข่งขนัทางออ้ม 

รวมถึงพิจาณาถึงลกัษณะสภาพพื้นท่ีและรายไดข้องผูบ้ริโภค ซ่ึงจะมีความแตกต่างไป

ตามลกัษณะทางภูมิศาสตร์และสภาพเศรษฐกิจในแต่ละพื้นท่ี การดาํเนินการดงักล่าว

จะช่วยให้ผูผ้ลิตสามารถตั้งราคาท่ีแข่งขนัไดภ้ายในกบัผูป้ระกอบการในกลุ่มธุรกิจ

ประเภทเดียวกนั 

 ปัจจัยทางการตลาดด้านการส่งเสริมการขาย ทางผูผ้ลิตควรจะมีการจัด

โปรโมชัน่ของแถม มีการมอบส่วนลดพิเศษ การใหค้าํแนะนาํและการบริการ เพื่อเป็น

แรงจูงใจใหต้ดัสินใจซ้ือไดง่้ายข้ึน 

 การส่ือสารการตลาดแบบบูรณการดา้นการส่งเสริมการขาย ทางผูผ้ลิตควรจะ

มีการใหคู้ปองส่วนลดร้านคา้ตา้ง ๆ มีเคร่ืองใชไ้ฟฟ้า, เฟอร์นิเจอร์แถม หรือมีสิทธิลุน้

รางวลัต่าง ๆ เช่นทวัร์ท่องเท่ียว เป็นตน้ เพื่อเป็นการจูงใจและกระตุน้ให้ผูบ้ริโภค

ตดัสินใจซ้ือ 

 การส่ือสารการตลาดแบบบูรณการดา้นการใชพ้นกังานขาย ทางผูผ้ลิตควรจะ

มีการฝึกอบรมพนักงานขายในเร่ืองการต้อนรับ การพูดคุยทางโทรศพัท์ รวมถึง

ปลูกฝังความซ่ือสัตย ์เพื่อแสดงถึงความจริงใจท่ีผูผ้ลิตมีต่อผูบ้ริโภค เพื่อให้เกิดการ

ตดัสินใจซ้ือต่อไป 

 การส่ือสารการตลาดแบบบูรณการดา้นการประชาสัมพนัธ์ ทางผูผ้ลิตควรจะ

ทาํการประชาสัมพนัธ์โดยการจดับูธตามงานแสดงต่าง ๆ และอาจทาํกลยุทธ์การตลาด

แบบกองโจร เช่น การเดินขบวนโฆษณาตามส่ีแยกไฟแดงท่ีผูค้นพลุกพล่าน เพื่อ

ดึงดูดความสนใจให้ผูบ้ริโภค สนใจได้ลองศึกษาหาขอ้มูลเพิ่มเติม จนเกิดเป็นการ

ตดัสินใจซ้ือต่อไป 

 การส่ือสารการตลาดแบบบูรณการดา้นการโฆษณา ทางผูผ้ลิตควรจะทาํการ

โฆษณาตามส่ือต่าง ๆ เช่น โทรทศัน์ วิทยุ ส่ือการแจง้ เช่น บิลบอร์ด อย่างต่อเน่ือง 
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หรือมีการโฆษณาวิดีโอแบบสแตนด์อโลนหรือแทรกโฆษณาไวใ้นเน้ือหาสตรีม

วดีีโอ เป็นการช่วยกระตุน้ความทรงจาํของผูบ้ริโภคไดอี้กทางหน่ึงดว้ย 

 อิทธิพลของการส่ือสารการตลาดแบบบูรณการด้านการตลาดขายตรง ทาง

ผูผ้ลิตควรจะมีจดหมายแนะนาํหรือเสนอขายคอนโดมิเนียมถึงผูบ้ริโภคโดยตรง  หรือ

การใช้โทรศพัท์เพื่อเสนอขาย เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้ผูบ้ริโภคไดท้ราบ และเช้ือ

เชิญใหพ้ิจารณาตดัสินใจซ้ือต่อไป 
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